
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu  

1. Yürütme Kurulu Toplantısı Raporu 

Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu üyeleri 27.12.2017 tarihinde saat 10:00-12:00’de Dekanlık 

toplantı salonunda tüm üyelerin katılımı ile toplandı. Aşağıda raporlanan konular görüşüldü ve 

konularla ilgili kararlar alındı. Toplantıya katılım gösteren TEÖK üyeleri ektedir. 

Emre ÖTEYAKA Yağmur KAYGUSUZ İ. Ömer GÜRLEK 

Fakülte Temsilcisi TEÖK Genel Sekreteri TEÖK Koordinatörü 

 

 

❖ Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu yönergesi, kurulun sisteminin işleyişi ve hedefleri sunuldu. 

❖ Benzer amaçlarla çalışan öğrenci kurullarının geçmiş faaliyetleri incelendi. 

❖ Gelecek toplantıların sıklığı ve içeriği kararlaştırıldı, yıllık plan oluşturuldu.  

❖ Her dönemin dönem temsilcileri ve üyeleriyle ayrı ayrı eğitimdeki aksaklıklar ve verimsiz 

yönler ele alındı, çözüm önerileri sunuldu: 

▪ Dönem 1’de görülen Biyoistatistik dersinin klinik dönemlerde yapılan araştırmalara destek 

olması amacıyla daha sonraki dönemlerde gösterilmesi daha faydalı bulundu.  

▪ Dönem 1 Mesleki Beceriler dersinin bazı istasyonlarının öğrenciye pratik yapma imkanı 

sunmadığı saptandı,  konuların standartlara uygun bir biçimde revize edilmesi ve işleyişin 

denetlenmesi gerekli görüldü. 

▪ Dönem 2 Mikrobiyoloji kurulunun dönem içindeki diğer kurullara yayılması gündeme 

geldi. 

▪ Dönem 3 öğrencilerinin klinik branş hocalarıyla iletişim kopukluğu yaşadığı bunun da 

ders işleyişi ve devamlılığında sorunlara yol açtığı dile getirildi. Öğrenci işleri ile hocalar 

arasında iletişimin daha efektif kurulmasının  sorunları çözeceği düşünüldü. 



▪ Kadın Doğum- Genel Cerrahi gibi büyük stajların  birlikte verilmesinin stajlarını yurt 

dışında yapan öğrencilerimize denklik açısından  sorunlar çıkardığı tespit edildi. Kolaylık 

sağlaması ve caydırıcı olmaması sebebiyle stajların ayrı ayrı verilmesi daha uygun 

görüldü. 

▪  Dönem 4 öğrencilerimizin Kadın Doğum stajlarında imza sistemiyle ilgili tutarsızlıklar ve 

sıkıntılar yaşadığı saptandı. Bu sıkıntının, daha detaylı ele alınması amacıyla staj sonu geri 

bildirim toplantısında tekrar gündeme gelmesine karar verildi.  

▪ Performans puanlamasının objektifliğinde tartışmalı durumların söz konusu olduğu dile 

getirildi. Verilecek cevaplara göre verilecek puanların önceden belirlenmesi gibi yeni 

sistem önerilerinde bulunuldu.  

▪ Değerlendirmede standardizasyonu sağlayan ve çeşitli hocaların sorularından oluşan soru 

havuzunu  içeren yeni bir entegre sınav sistemi önerildi. Sınav sisteminde gözden 

geçirmeye gidilmesi uygun bulundu.  

▪ Dönem 6 öğrencilerinin Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) çalışmalarına zaman ayırmaya olan 

ihtiyaçları dile getirildi. Bu bağlamda hafta sonu nöbetlerinin stajyer doktorlar tarafından 

tutulması çözüm önerisi olarak sunuldu. 

 

 

 

 


